
19 травня 2018 року 
в Україні відзначається
професійне свято наукових
працівників – День науки!

День працівників науки –
свято тих, хто здобув у нашому
суспільстві заслужену повагу і
вдячність. Майбутнє наукової
діяльності держави багато в чому
залежить від професіоналізму та
самовідданої праці наукових
працівників. Українські вчені є
авторами безлічі винаходів в
різних областях науки.

Свято науковців та
працівників сфери науки
з'явилося в 1997 році, у
зв'язку з підписанням Указу
Президента України від 14
лютого 1997 року за № 145/97
“Про День науки”. Щорічно
День науки відзначається
у третю суботу травня.

Шановні науковці 
та науково-педагогічні працівники!

Займайте провідні ніші в своїй сфері, будьте впевнені у
своїх силах, можливостях і перспективах. Нехай Ваша
справа буде успішною і корисною для нашої країни!
Зі святом вас!
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Наукові дослідження
і розробки в області у
2017 році виконувало 18
організацій, в яких пра-
цювало 809 осіб (з них
жінок – 402).

0

100

200

300

400 364

109

13

118
160

45

осіб

природничих

технічних

медичних

сільськогосподарських

суспільних

гуманітарних

Розподіл наукових кадрів 
за галузями наук 

у 2017 році



15,8%

46,5%

35,7%

2,0%

Розподіл дослідників 
за рівнем освіти

у 2017 році

доктори наук

доктори філософії 
(кандидати наук)
магістри 
(спеціалісти)
бакалаври

68

211

128
102

60
72

37

113

63
48

22 20

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

до 29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 і 
більше

о
сі

б

років
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у 2017 році

дослідники з них жінки
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Структура витрат на виконання 
наукових досліджень і розробок

у 2017 році
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Обсяг внутрішніх витрат

на виконання наукових

досліджень та розробок у

2017р. становив 68,3 млн.грн,

з них на прикладні дослід-

ження – 41,8 млн.грн, фунда-

ментальні – 20,3 млн.грн,

науково-технічні розробки –

6,2 млн.грн.
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